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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
رحمه هللا -وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال اإلمام القرطبي  ،مد هلل رب العالمينالح

 :-تعالى
ُكُثوا ِإنِ ي آَنسأ  قوله تعالى:"  ِلِه امأ ِلِه آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َناًرا َقاَل ِْلَهأ ََجَل َوَساَر ِبَأهأ ُت }َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلأ

َوٍة ِمَن اَناًرا لَّ  َها ِبَخَبٍر َأوأ َجذأ نأ َطُلونَ َعلِ ي آِتيُكم مِ    .[( سورة القصص29)] {لنَّاِر َلَعلَُّكمأ َتصأ
 فيه ثالث مسائل:

ََجَل{ اْلولى: قوله تعالى:  ٍر: َسَأَلِني َرُجٌل ِمَن النََّصاَرى }َفَلمَّا َقَضى ُموَسى اْلأ ُن ُجَبيأ ََجَليأ  :َقاَل َسِعيُد بأ ِن َأيُّ اْلأ
َعَرِب  ؟َقَضى ُموَسى ِر الأ ِري َحتَّى َأقأَدَم َعَلى َحبأ َأَلهُ َفُقلأُت: ََل َأدأ َن  َيعأِني- َفَأسأ ُتُه،  َفَقِدمأتُ  ،-َعبَّاسٍ ابأ ِه َفَسَألأ َعَليأ

َراِنيَّ َفَقاَل: َصَدَق َوَّللاَِّ َهَذا ُت النَّصأ َلمأ َفاُهَما َفَأعأ َمَلُهَما َوَأوأ ِن َعبَّاٍس َأنَّ النَِّبيَّ  َفَقاَل: َقَضى َأكأ َعاِلُم. َوُرِوَي َعِن ابأ الأ
ِه َوَسلَّمَ - ُ َعَليأ ِريلَ  -َصلَّى َّللاَّ َر ِسِنيَن. َوَحَكى الطََّبِريُّ َعنأ ُمَجاِهدٍ  ،َسَأَل ِفي َذِلَك ِجبأ َبَرُه َأنَُّه َقَضى َعشأ  ."َفَأخأ

  الموقوف معروف.
 .طالب: ........

 .ي فيه الكالمذالهو إشكال والمرفوع  ما فيه ،صحيحعلى كل حال الموقوف 
بعدها، رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس،  اوعشرً  اأنه قضى عشرً  ُمَجاِهٍد،َوَحَكى الطََّبِريُّ َعنأ  "

 وهذا ضعيف. :قال ابن عطية
ُث َشاءَ ِفيِه َدِليٌل َعَلى َأنَّ  :ِقيلَ  {ِبَأهأِلهِ }َوَساَر الثانية: قوله تعالى:  ِلِه َحيأ َهُب ِبَأهأ ُجَل َيذأ َها ِمنأ  ؛الرَّ ِلَما َلُه َعَليأ

ًرا َتِزَم َلَها َأمأ َرَجِة ِإَلَّ َأنأ َيلأ ِقَواِميَِّة َوِزَياَدِة الدَّ ِل الأ َد ُشُروِطِهمأ  ،َفضأ ِمُنوَن ِعنأ  ".َفالأُمؤأ
وكذلك إذا أرادها أن تسافر معه  ،الشرط بهذا ليس له أن يسافر وفاء  ف ،يعني إذا اشترطت عليه أال يسافر بها

 .اإلى سفر محرم، فهو مستثنى شرع  
ُفُروجَ  َللأُتمأ ِبِه الأ َتحأ ُروِط َأنأ ُيَوفَّى ِبِه َما اسأ  .""َوَأَحقُّ الشُّ

حيث يذهب كثير من المنتسبين  ،يعاني منها العالم اإلسالمي ،وهذه المسألة مسألة السفر بالمرأة مسألة مشكلة
ويلزم زوجته أن تسافر معه، على أن هذا السفر مستثنى  ،لدراسة في بالد الكفرلم ال سيما من الشباب لإلسال

وعلى كل حال إذا اشترطت عليه أال يسافر بها،  ،أن يسافر بأهله نع ، ال يجوز له أن يسافر هو، فضال  اشرع  
لكن إذا لم  ،ن بلدها، ال يجوز له إلزامهاولو إلى بالد اإلسالم، ولو إلى ما هو أفضل م ،فليس له أن يسافر بها

مستثنى  اإال سفر   ،يعني سافر بهم، له أن يسافر بها ما ال تشترط }َوَساَر ِبَأْهِلِه{ تشترط فله أن يسافر بها، واآلية
 .اشرع  

ُل ِفي َذلِ }آَنَس ِمن َجاِنِب الطُّوِر َناًراالثالثة: قوله تعالى: " َقوأ َم الأ َيَة. َتَقدَّ ِر الأِجيِم  َك ِفي( اْلأ َوُة ِبَكسأ " طه". َوالأِجذأ
َلِميُّ  َيى، َوَفَتَحَها َعاِصٌم َوالسُّ َزُة َوَيحأ َعامَِّة، َوَضمََّها َحمأ  ".ِقَراَءُة الأ
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ر السفبوألزم زوجته  ،أراد أن يسافر إلى بلد ال يجوز السفر إليه، وال يجوز البقاء فيه الكن لو افترض أن شخص  

 ؛. ال يستحقافإنه ال يستحق من مهره شيئ   ،ولو حصل الفراق بينهمابناشز،  الحالة ليستورفضت، ففي هذه 
، لكن لو أرادها األن الفراق ليس بسببها إنما بسببه هو، فإذا لم تكن الفرقة بسببها فإنه ال يستحق من مهرها شيئ  

ألن له القوامة، فإذا رفضت  ؛لكله أن يسافر بها ويرغمها على ذفثم رفضت  ،على سفر مباح، ولم تشترط عليه
 عليها أن تخالع.ف

َلِميُّ َوزِ  َيى، َوَفَتَحَها َعاِصٌم َوالسُّ َزُة َوَيحأ َعامَِّة، َوَضمََّها َحمأ ِر الأِجيِم ِقَراَءُة الأ َوُة ِبَكسأ ُن ُحَبيأشٍ "َوالأِجذأ  ."رُّ بأ
راءة العامة، مع أن الموجود في كثير من هو نسب الجذوة بكسر الجيم إلى قوالفتح هو قراءة األكثر، الجذوة،  

 ، فيه تعليق عندكم؟ تعليق عندكم على القراءة؟تناءقراالجذوة هي كتب القراءات أن 
 .........طالب: 

 ؟، يعني األكثر، ما فيه غير هذاةامالع إلىلكن الكالم على قراءة األكثر، هو نسب الكسر  ،هي كلها متواترة 
 .طالب: ........

 ة العامة الفتح.نعم قراء
َوةُ  َوُة َوالأُجذأ َوُة َوالأَجذأ : الأِجذأ َهِريُّ َتِهَبةُ  :"َقاَل الأَجوأ ُملأ َرُة الأ ُع ِجًذا َوُجًذا َوَجًذا ،الأَجمأ ِلِه  ،َوالأَجمأ  :َتَعاَلىَقاَل ُمَجاِهٌد ِفي َقوأ

َوٍة ِمَن النَّاِر{} ِر، َقاَل: َوِهيَ  :َأوأ َجذأ َعَرِب. َوَقاَل َأُبو َأيأ ِقطأَعٍة ِمَن الأَجمأ ل ِبُلَغِة َجِميِع الأ َوُة ِمثأ َدَة: َوالأَجذأ  ُعَبيأ
ُن  . َقاَل ابأ َغِليَظُة ِمَن الأَخَشِب َكاَن ِفي َطَرِفَها َناٌر َأوأ َلمأ َيُكنأ َمِة َوِهَي الأِقطأَعُة الأ ِبٍل:الأِجذأ  ُمقأ

لَ  َباَتتأ   َن َلَها ... َجزأ َتِمسأ َلى َيلأ َر َخوَّاٍر َوََل َدِعِر" َحَواِطُب َليأ ِجَذا َغيأ   الأ
ألنه إنما  ؛هذا بعيد، وداللة البيت على ما أراد أنه باعتبار ما سيكون فكون الخشبة تسمى جذوة وليس فيها نار 

 ليوقد به، فيكون جذوة. ؛يجمع الحطب
 وقال:"

 وألقى على قيس من النار ِجذوة
 

 "عليها حميها ولهيبها اشديدً  
 

 ........... ثم .........تإذا اشترط.....طالب: ...
 .وأسقطه بنفسه

  .طالب: .........
 .طيب

  .طالب: .........
ألنها وإن كان القسم لها من مصلحتها كما هو األصل إال أنه قد يكون من مصلحتها  ؛المسلمون على شروطهم

مصلحته، إذا كانت الضرة الثانية  عدم القسم، وفي وقت يكون القسم لها من مصلحة الزوج، وقد يكون من غير
فقوا وات ،من األولى التي كانت عنده في األصل ثم رفضت افرار   ؛ثم أراد أن يقسم لها ،والرغبة دونها في المستوى 
قد يتفقون على أنهم  ود، لكن اإلشكال في النكاحهال بد من الوفاء بالعواشترطوه في العقد ف ،على ذلك من قبل

الشروط في العقد، ثم بعد ذلك يقدم الزوج عند العقد على هذه الشروط، فإذا دخل بها شيء أو على عدد من 
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ما يقولون، ثم على وجدها أقل من المستوى الذي يطلبه، وقد دخل بها وبنى بها، ثم سقطت بعد ذلك أسهمها 
 لك؟ أراد أن يتنصل عن هذه الشروط، ال بد أن تقبل وهي مكرهة غير مختارة، فهل يجوز له مثل ذ

، أو تعمل بعد تخرجها، ثم بعد ذلك رأى أنه ما يقدر يوفي لها بهذا إذا اشترطت عليه أن تكمل الدراسة مثال  
 :هل نقول ،ال ما صار شيء، أكرهها على التنازل، فتنازلتإأنا أريدك أن تتنازلي عن هذا الشرط و  :الشرط، قال

 ك الخيار األول أو ال؟إنه ما دام يملك المخير الثاني أو الخيار الثاني يمل
لما دخل بها وجد أنها أقل  ،والتزم بهذا الشرط اوقد جاء راغب   ،يعني إذا افترضنا أنها اشترطت أن تكمل الدراسة

يطلقها، فقبلت مكرهة، وتنازلت عن هو ما صار شيء،  أوإما أن يلغى هذا الشرط  :فقال ،من أن تشترط عليه
ما دام يملك الخيار الثاني الذي هو  :حلت به الفروج، لكن هل نقولما است  هذا الشرط، أحق الشروط أن يوفى به 

 ؟الطالق فيملك ما يقابله وهو الخيار األول
له  ،هو يملك الخيار الثاني بال شك الذي هو الطالق، فإذا كان يخيرها بين أن تتنازل عن هذا الشرط أو يطلقها

  ؟ذلك أوال ليس له ذلك
 طالب: ...........

ا َوا}َوإِ  ْلح  َما ص  َنْاَح َعَلْيِهَما َأن ي ْصِلَحا َبْيَنه  ا َفاَل ج  وز ا َأْو ِإْعَراض  ْلح  َخْيٌر{ِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ن ش  سورة ( 128)]لصُّ
تكون المرأة فوق ما  اأحيان  ألن المسألة في مثل هذه األمور مسألة عرض وطلب،  ؛إذا تنازلت :، يعني[النساء

ألن النساء ليس بأقل من الرجال في  تلغي بعض شروطه، فيرضخ ويلتزم؛ قعه الرجل، وحينئذ هي تحاول أنتو ي
 ،ينـزل قيمته عندها حاولت جاهدة بأن تضغط عليه ،ألن الرجل لو طرأ له ما طرأ مما يضعفه عندها ؛هذا الباب

إن رضيت  :الخيار األول، كما لو قال لها هذه المسألة ما دام يملك الخيار الثاني له :وكذلك الرجل، فهل نقول
 ؟باآلية، وإن امرأة خافت البقاء بدون قسم وإال فالحقي بأهلك، له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني عمال  

ثم لما  ،لكنه ليس من المروءة، ليس من المروءة أن يعاشرها في أول عمرها وفي زهرة شبابها ،له ذلك نعم،
ما دام يملك الخيار  اشرع   هعليها ألزمها بهذا، هذا ليس من المروءة، لكنعرف أنها ترضى بأي شرط يمليه 

 الثاني فله الخيار األول.
 إذا رأى أنها أقل من اْلول أو أعلى، ما معنى هذا الكالم؟طالب: 

خذ ورت له على ذلك المدح، اإلنسان إذا أأكثر من واقعها، ثم لما رآها ص   ادحت له مدح  ألنها م   ؛هو أقدم عليها
 ،أقل بكثيرها ثم لما تكشفت األمور وبنى بها وجد ،مرأة من زاوية معينة أعجبتهالنفسية معينة صار ينظر إلى 

وقد يراها على وضع معين أو في ظرف  ،ثم إذا دخل بها وبنى بها وجدها أقل ،وقد تمدح المرأة  ؟!ما يوجد هذا
يعتها وجدها أقل مما رأى، وقد تستعمل من األصباغ معين بإضاءة معينة فيقبلها، ثم إذا تكشفت األمور على طب

 ،اشديد   اتتبين أنها أشد ثم يحبها حب   ،أو العكس ،ومن األمور التي تظهرها أحسن من واقعها أشياء، ثم بعد ذلك
ألن أمور الدنيا كلها مسألة عرض وطلب، عرض وطلب، يعني إذا كثر العرض قل  ؛ثم تفرض عليه ما تشاء

، ولذلك بعض السلع تنفق في وقت ما شئتشترط وا ،عن الشروط، إذا قل العرض كثر الطلب الطلب، وتنازل
 دون وقت، وهي نفسها.
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اشترطت عليه إكمال الدراسة ورضي بهذا الشرط ثم بعد ذلك أخلت بواجباتها في البيت يا شيخ، إذا طالب: 

 مثاًل، فهل له أن يرجع في شرطه؟
المرأة غير جاهزة في  ،األكل غير جاهز وجدت تئعبت من الدراسة، أنا إذا جأنا ت وهللا :يقول ،له أن يخيرها

في حق الزوج، لكن و  ،وفي العمل موجود ،يعني ال شك أن الخلل موجود في الدراسة ،الوقت الذي يريدها فيه
كل  كل وجه،على المطلوب من  ءما تجيأمور الدنيا كلها  ،يمشي -يعني-شيء نه أباعتبار قبلون، الناس ي

شيء له ضريبة، يعني إذا درست يستفيد من دراستها، إذا توظفت يستفيد من وظيفتها، مع أنه يتضرر من جهة 
كل واحد يضغط على الثاني بما يرجحه، هذه الحياة مبنية على فال إكانت المسألة متقاربة متوازنة و  نأخرى، فإ

 هذا، مبنية على موازنات.
َم ضميرها عليها ،[( سورة القصص30)] َأَتاَها{ َفَلمَّا} :تعالىقوله " َجَرَة ُقدِ  "  }ُنوِدي ِمن َشاِطِئ الأَواِدي{، َيعأِني الشَّ

َجَرةِ  َداُء ِمنأ َشاِطِئ الأَواِدي ِمنأ ِقَبِل الشَّ َغاَيِة، َأيأ َأَتاُه النِ  ِتَداِء الأ ُوَلى َوالثَّاِنَيُة َِلبأ " اْلأ َجَرِة" َبَدٌل ِمنأ ِمنأ  . َو" ِمَن الشَّ
ِلهِ  ِتَمالِ  }ِمن َشاِطِئ الأَواِدي{: َقوأ اِطِئ، َوَشاِطُئ الأَواِدي َوَشطُُّه  ؛َبَدُل اَِلشأ َجَرَة َكاَنتأ َناِبَتًة َعَلى الشَّ ِْلَنَّ الشَّ

: َوُيَقالُ  َهِريُّ ، َوَقاَل الأَجوأ ِريُّ ُقَشيأ ُع ُشطَّاٌن وشواطئ، ذكره الأ دِ  :َجاِنُبُه، َوالأَجمأ َوأ َمُع. َوَشاَطأأُت َشاِطُئ اْلأ َيِة َوََل ُيجأ
ُت َعَلى َشاِطئٍ  ُجَل ِإَذا َمَشيأ  .آخر شاطئومشى هو على  ،الرَّ

َمِن{   َيأ َجَبلِ }اْلأ ُمَباَرَكِة{ َأيأ َعنأ َيِميِن ُموَسى. َوِقيَل: َعنأ َيِميِن الأ َعِة الأ ُبقأ   ".}ِفي الأ
خلق الكالم في  -جل وعال-لمن يزعم أن هللا  االف  سمع، خحرف وصوت ي  ب، ناداه -جل وعال-المنادي هو هللا و 

، هخلق الكالم في الشجرة ونادت :، يقول-نسأل هللا العافية-الشجرة فنادته، كما هو قول من يقول بخلق القرآن، 
في البقعة المباركة من الشجرة، يعني الكالم صدر من الشجرة، وأهل السنة ال وأن الكالم صدر من الشجرة، 

على  ، بكالم  -جل وعال-، وناداه هللا اكفاح  م ل ِ موسى ك  ، وأن -جل وعال-ي هذا، وأن المنادي هو هللا يختلفون ف
سمع، ولو ما يليق بجالله وعظمته من غير تكييف له، لكنه كما يقرر سلف هذه األمة وأئمتها بصوت وحرف ي  

}ِإنِ ي َأَنا َّللاه  َربُّ  [( سورة طـه12)] ا َربَُّك{}ِإنِ ي َأنَ  :كان على ما قاله المعتزلة لكانت الشجرة هي التي قالت
 ، وحينئذ ال فرق بين قولها وقول فرعون.[( سورة القصص30)]اْلَعاَلِميَن{

َعِة{ِفي الأبَ } :العقيليوقرأ اْلشهر  َعٍة، َكَما ُيَقالُ  قأ ِلِهمأ ِبَقاٍع َيُدلُّ َعَلى َبقأ َباِء. َوَقوأ َنٌة َوِجفَ  :ِبَفتأِح الأ اٌن. َوَمنأ َجفأ
َعًة َقالَ  :َقالَ  َفٍة َوُغَرفٍ  :ُبقأ َل ُغرأ َجَرِة{ ُبَقٌع ِمثأ َجَرِة. ِقيلَ  }ِمَن الشَّ ِق. َوِقيلَ  :َأيأ ِمنأ َناِحَيِة الشَّ ُعلَّيأ  :َكاَنتأ َشَجَرَة الأ

َشِريُّ  :َسُمَرٌة َوِقيلَ  َها َكاَنتأ َعَصاُه، َذَكَرُه الزََّمخأ َسٌج. َوِمنأ َقُد. َوِقيلَ  ،َعوأ َسُج ِإَذا َعُظَم ُيَقاُل َلُه الأَغرأ : ُعنَّاٌب، َوالأَعوأ
ُهمأ  «إنه من شجر اليهود»: َوِفي الأَحِديثِ  َتِفي َأَحٌد ِمنأ اِل َفاَل َيخأ جَّ َيُهوَد الَِّذيَن َمَع الدَّ َفِإَذا َنَزَل ِعيَسى َوَقَتَل الأ

لِ  َيُهوِد َفاَل َخلأَف َشَجَرٍة ِإَلَّ َنَطَقتأ َوَقاَلتأ َيا ُمسأ َقَد َفِإنَُّه ِمنأ َشَجِر الأ ُه ِإَلَّ الأَغرأ ُم َهَذا َيُهوِديٌّ َوَراِئي َتَعاَل َفاقأُتلأ
ِشهِ  ِق َعرأ اَلُم ِمنأ َفوأ ِه السَّ ُ َتَعاَلى ُموَسى َعَليأ : َوَكلََّم َّللاَّ َدِويُّ ِلٌم. َقاَل الأَمهأ َجُه ُمسأ ِطُق. َخرَّ َمَعُه َكاَلَمهُ َينأ ِمَن   َوَأسأ

َجَرِة َعَلى َما َشاَء."   الشَّ
جاء من جهة الشجرة، ال أنه انبعث من الشجرة، كما  ،سمع الكالم امن ناحيتها ومن جهتهيقصد من الشجرة، 

 كلمه -وعالجل -كما يقوله المعتزلة، يقولون: إن هللا خلق الكالم في الشجرة، فاهلل و يوحي به كالم المؤلف، 
 والكالم جاء من تلك الجهة.ئن من خلقه، با ،على عرشه وهو مستو  
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ُلوِقيَن. ِه َذِلَك ِمنأ ِصَفاِت الأَمخأ َواِل َوِشبأ ِتَقاِل َوالزَّ  ""َوََل َيُجوُز َأنأ يوصف هللا َتَعاَلى ِباَِلنأ
 ،ومع ذلك ينـزل ويوصف بالقرب ،على عرشه منهم، مستو  بائن  ،على خلقه عال   -وعالجل -على كل حال هللا 

 وهذا ال يناقض هذا وال ينافيه. ،خلقه أينما كانواوهو مع 
ُه ِبالرُّ  ُ َتَعاَلى َوَخصَّ َمَعاِني َوَأهأُل الأَحقِ  َيُقوُلوَن َمنأ َكلََّمُه َّللاَّ َمَعاِلي: َوَأهأُل الأ َوى، "َقاَل َأُبو الأ َغاَيِة الأُقصأ َيا َوالأ ُعلأ تأَبِة الأ

َقِديَم المتقدس  ِرُك َكاَلَمُه الأ ِعَباَراِت َوالَفُيدأ َواِت َوالأ َصأ  ."نََّغَماِت َوُضُروِب اللَُّغاتِ َعنأ ُمَشاَبَهِة الأُحُروِف َواْلأ
قديم النوع بال  كالمه -وعالجل -ألن هللا  ؛الذي يسمع كالمه ليس القديم، إنما الذي يسمع الحادث المتجدد

وهو ليس في  ،سمع بصوت وحرفا شاء، ي  كيفم ،شك، لكنه متجدد اآلحاد، فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء
 إنما هو على ما يليق بجالله وعظمته. ،بما يشبه المخلوقينذلك 

َيَتُه َيَرى َّللاََّ " ِه ِنعأَمَتُه، َوَرَزَقُه ُرؤأ َمَل َعَليأ َكَراَماِت َوَأكأ ُ ِبَمَناِزِل الأ ُه َّللاَّ َحاَنُه ُمَنزًَّها َعنأ ُمَماثَ َكَما َأنَّ َمنأ َخصَّ َلِة  ُسبأ
ُمَُّة َعَلى أَ  َمَعِت اْلأ َحاَنُه ِفي َذاِتِه َوِصَفاِتِه، َوَأجأ َل َلُه ُسبأ َكاِم الأَحَواِدِث، َوََل ِمثأ َساِم َوَأحأ َجأ َص اْلأ بَّ َتَعاَلى َخصَّ نَّ الرَّ

اَلمُ -ُموَسى  ِه السَّ َماَلِئَكِة ِبَكاَلِمِه.  -َعَليأ َن ِمَن الأ َطَفيأ َرُه ِمَن الأُمصأ َحاَق: اتََّفَق َأهأُل الأَحقِ  َوَغيأ َتاُذ َأُبو ِإسأ ُسأ َقاَل اْلأ
َ َتَعاَلى َخَلَق ِفي ُموَسى  اَلمُ -َعَلى َأنَّ َّللاَّ ِه السَّ ِتَصاُصُه ِفي  -َعَليأ َرَك ِبِه َكاَلَمُه َكاَن اخأ َمَعاِني َأدأ َمعأًنى ِمَن الأ

ِلِه ِفي َجِميعِ  َنا َسَماِعِه، َوَأنَُّه َقاِدٌر َعَلى ِمثأ َتَلُفوا ِفي َنِبيِ  ِقِه. َواخأ اَلمُ - َخلأ ِه السَّ  ..َهلأ َسِمَع" -َعَليأ
إنما  ،في موسى معنى من المعاني أدرك به كالمهخلق قوله: اتفقوا، يريد بذلك أهل الحق، على أن هللا تعالى 

أن  ،هو معروف لوق بأذنه كما يسمع كالم غيره إال أن البون بين الخالق والمخ -جل وعال-سمع كالم هللا 
يتكلم كما أثبت ذلك في كتابه وعلى لسان  -جل وعال-به الخالق في شيء من األشياء، لكن هللا ق ال يشو لخمال

سمع، والسمع إنما يكون من األذن، أما خلق القدرة على وأنه بصوت وحرف ي   ،-عليه الصالة والسالم-نبيه 
هذا ال شك أنه عند المعتزلة إن ف ،صار مع وجود المبصرالسماع مع حدوث الكالم أو خلق القدرة على اإلب

المدركات  ه،معتمد كما هو عند األشاعرة، عند األشاعرة أن هذه األسباب التي هي السمع والبصر وغير 
 -جل وعال -لكن هللاذاتها، فإن السمع وجوده مثل عدمه، بوال تفيد  ،ذاتهابللمسموعات والمبصرات ال تسمع 

مثل هذا في البصر، فاإلنسان يبصر عند البصر  وقللمسموع قوة مدركة تدرك هذا المسموع، يخلق عند وجود ا
ال به، فعندهم األسباب معطلة ال  عند الري  ى عند األكل ال به، ويرو ال به، ويسمع عند السمع ال به، ويشبع 

 .وكالمهم واضحقيمة لها، 
بقة األندلس، األعمى الذي ال رى األعمى في الصين القول بأن األشعرية يقررون بأنه يجوز أن ي اتقدم مرار  

وهي في  ،هو في أقصى المشرق و يدرك الجمل الذي بين يديه، يجوز أن يرى بقة األندلس، صغار البعوض، 
وجوده مثل عدمه، األعمى والمبصر سواء، القريب والبعيد سواء،  ،ألن السبب ال قيمة له ؟أقصى المغرب، لماذا

 أشبه-وجدهمن تصور حقيقته -عند هذا البصر ذلك اإلبصار، وهذا كالم  يخلق -الوعجل -إال أن هللا 
يبالغون في  هم،كما أن المعتزلة ضد ،فيبالغ األشعرية في انتفاء األثر المرتب على األسباب ،بالهذيان ال قيمة له

ب لكن المؤثر والمسب ِ  ،ثرويرون أن األسباب فاعلة في نفسها، وأهل السنة يرون أن األسباب لها أ ،إثبات األثر
 .-جل وعال-هو هللا 
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 اخلضري
َنا " َتَلُفوا ِفي َنِبيِ  اَلمُ -َواخأ ِه السَّ ِن،  -َعَليأ َليأ ِريُل َكاَلَمُه َعَلى َقوأ َراِء َكاَلَم َّللاَِّ، َوَهلأ َسِمَع ِجبأ سأ َلَة اإلِأ َهلأ َسِمَع َليأ

ُطوُع ِبِه َوَذِلكَ  َمقأ ُل الأ ُقوٌد، َواتََّفُقوا َعَلى َأنَّ َسَماَع"َوَطِريُق َأَحِدِهَما النَّقأ  .. َمفأ
ألن المسألة مسألة عقيدة، والعقيدة ال تثبت  ؛يقول: طريق أحدهما. يعني اإلثبات أو النفي النقل المقطوع به

لكن الصحيح المعتمد عند أهل السنة  ،عندهم إال باألدلة القطيعة ال تترك ألخبار اآلحاد كما هو معروف
 تثبكما تقول: جميع من اعتدوا بقوله من أهل الحق أن العقائد تثبت بأخبار اآلحاد إذا صحت،  والجماعة هو

 األحكام وغيرها من فروع الدين.
ِعَباَرَة الَّ  " ُقرأآِن َعَلى َمعأَنى َأنَُّهمأ َسِمُعوا الأ َد ِقَراَءَة الأ ا ِبَها َمعأَناُه ُدوَن ِتي َعَرُفو َواتََّفُقوا َعَلى َأنَّ َسَماَع الأَخلأِق َلُه ِعنأ

ِنِه."  َسَماِعِه َلُه ِفي َعيأ
وليس هو كالم هللا حقيقة، وإنما  ،-جل وعال-عن كالم هللا عبارة هذا قول األشاعرة، وهو أن الكالم، القرآن 

، إن عبر عنه اويعبر عنه بأي لغة من اللغات، إن عبر عنه بالعربية صار قرآن   ،الكالم الحقيقي هو كالم نفسي
ر إنجيل، هو كالم واحد ما يتغير، فعلى كالمهم صورة الفاتحة وسورة يصيبالسريانية  ،ة ا بالعبرانية صار تور 

، إن عبر عنها اها بالعربية صارت قرآن  عناإلخالص وغيرهما من السور نزلت على جميع األنبياء، لكن إن عبر 
كالم حادث متجدد، تكلم  يوجدال يتكلم غيره، ما ة، وكالمه ال يتغير واحد، تكلم باألزل و ا ر تو بالعبرانية صارت 

تهم، هذا ايصير على حسب ما أنزل على األنبياء بلغفبكالم نفسي المعروف عندهم، يعبر عنه بهذه اللغات 
 .كالم باطل

وكان  ،في حديث بدء الوحي، في حديث بدء الوحي، ورقة بن نوفل قرأ الكتاب العبراني، وقرأ الكتب السابقة 
بالعربية من يترجم تلك الكتب وقد ترجمها  ،ة اقرأ موجودة عندهمذه الكتب إلى العربية، فلو كانت سور يترجم ه

هذه السورة قبلك على موسى وعلى عيسى وعلى غيرهما من األنبياء، كالم هللا  ،ما هو بغريب ؟هذاما لقال: 
هذا الناموس يقصد  :ما قال ،لى موسىهذا الكتاب الذي أنزل عأو هذا القرآن  :واحد، لكنه نزل بلغتك، ولقال

وال يقصد بذلك القرآن، فعندهم أن  ،وال يقصد القرآن الذي أنزل على موسى، يقصد بذلك الملك ،بذلك الملك
إنما تكلم دفعة واحدة، بكالم نفسي يعبر عنه الملك بأي لغة يريد النـزول  ،الكالم واحد ال يتجدد وليست له آحاد

 .أنزلت عليهبها، على حسب لغة من 
إلى  وعلى هذا لو ترجمنا القرآن إلى السريانية هل يطابق مع عند النصارى من األناجيل؟ ال، ولو ترجمناه 

يعني عندهم سورة الفاتحة والبقرة على نفس  ؟تكون المطابقة موجودة ؟التوراة العبرانية هل يطابق مع اليهود من 
ن إ وقرأه النصارى بلغتهم هل يقولون: ا ترجمت معانيه إلى اللغاتالترتيب إال أن اللغات تختلف، يعني القرآن لم

بل ال شك أن مثل هذا القول باطل،  أحد، هوال قال ما يقوله أحد، ؟هذا هو الكتاب الذي أنزل على عيسى
من ما نسمع على ألسنة أهل التحقيق  اوكثير  والماتريدية يقولون حكاية عن كالم هللا،  ،فاألشعرية يقولون عبارة

عن موسى، أو حكاية عن فرعون، هل هذا فيه مشابهة  حكاية -وعالجل -أهل العلم أنهم يقولون: يقول هللا 
 أو ما فيه؟ ،لمذهب الماتريدية؟ فيه مشابهة

 .طالب: .......



 (005)لقصصسورة ا-يبتفسري القرط 

ما هذا الكتاب الذي معنا القرآن حكاية عن كالم هللا، حكاية عن كالم هللا، والمتحدث ب :اآلن الماتريدية يقولون 
يتكلم بكالم مسموع بحرف وصوت حكاية عن موسى أو عن  :يقول، يقول -جل وعال-يقول: هللا  اقلنا آنف  

هو ما فيه مشابهة، لكن مثل هذه الكلمة التي استعملها  ؟مشابهة أو ما فيه مشابهة هفرعون أو عن غيرهما، في
 ،االمقصود والغرض مختلف تمام  إال اللفظ، و عن مشابهتهم ولو ب دعلو أبدلت بغيرها، من أجل أن نبت أهل البدع،

هذا مذهب أهل السنة،  ،يتكلم، يقول يعني يتكلم بحرف وصوت ،يقول -جل وعال-يعني الذي يقول إن هللا 
ن إ :أنا ربكم األعلى، هل نقول :قول فرعون، يعني لما يقول فرعون  -جل وعال-حكاية يعني يحكي أو يقول هللا 

جل -فرعون، هذا كالم فرعون، لكن هللا  ؟في األصل ؟هو كالم فرعون  :، أو نقول-جل وعال-هذا كالم هللا 
 لنا، على لسان فرعون، فالعبارة ما يظهر فيها إشكال إال من حيث المشابهة في اللفظ. حكاه -وعال

كة مل على لسان }إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ...{أحسن هللا إليك، نفس اإلشكال في قوله: طالب: 
 .سبأ

 .سباء عن ملكةنعم، حكاية 
َعُلوَن{وطالب:   .}َكَذِلَك َيفأ

من  ليس ،-وعالجل -، هذا تقرير من هللا -جل وعال-هذا تقرير من هللا  ،( سورة النمل[34]) }َكَذِلَك َيْفَعل وَن{ال،  
 تمام الكالم.

 يعني هذا نص كالمه يا شيخ؟طالب: 
 من هو؟

 طالب: ......
 .هيكون بحرف أن ال يلزم ،ليس بعربي، ليس بعربي ه؛ ألنهأن يكون بحرفال ما يلزم أنه 

 "وقال عبد هللا بن سعد بن كالب."
 ؟د أو ابن سعيدبن سعاصاحب المذهب،  ،المعروف بن كالهبا

 ابن سعيد.طالب: 
 .بن سعيد بن كالهبا .ابن سعيد، هذا اسمه 

 طالب: عندي ابن سعد.
 .واضح دابن سعأنا حتى عندي  

ُن ِكاَلٍب: ِإنَّ ُموَسى  َوَقاَل عبد هللا " اَلمُ -بن َسعأِد بأ ِه السَّ ُلوَقٍة َأثأَبَتَها  -َعَليأ َواٍت َمخأ َقِديَم ِمنأ َأصأ َفِهَم َكاَلَم َّللاَِّ الأ
ِتَص  ُدوٌد، َبلأ َيِجُب اخأ َمَعاِلي: َوَهَذا َمرأ َساِم. َقاَل َأُبو الأ َجأ ُ َتَعاَلى ِفي َبعأِض اْلأ  بإدراك-السالمعليه - اُص موسىَّللاَّ

 "للعادة. اكالم هللا تعالى خرقً 

سمع، كالم هللا ال يسمع، للعادة، وإال فاألصل عندهم عند األشعرية والماتريدية والكالبية أن كالم هللا ال ي   اخرق  
هذه مصادمة  ع، وال شك أنسمما ي   :، يقولون ( سورة التوبة[6]) }َحتهى َيْسَمَع َكاَلَم َّللا ِ{: -جل وعال-يعني قول 

ألنهم صادموا النصوص، حتى يسمع كالم هللا،  ردد في كفرهم؛عندهم من تأويل وشبهات لما ت   ما للنص، ولوال
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سمع ما فيه صوت وال حرف يسمع، إنما هو كالم نفسي، وهل الكالم النفسي يترتب عليه أحكام؟ ما ي   :يقولون 

اطلع على هذا  ن الملكإ: إال من يعلم الغيب، فكيف يقالالنفسي كالم أحكام، وال يطلع على هذا ال يترتب عليه
 ، وهوالكالم النفسي، وعبر عنه باللغة التي يريد النـزول بها، وهنا يقول: بل يجب، قال أبو المعالي: وهذا مردود

للعادة، أما  ابإدراك كالم هللا تعالى خرق   -عليه السالم-بل يجب اختصاص موسى  ،من األشعرية، وهذا مردود
ولم ينطق به بحرف وصوت. وهللا  ،كالم مزور في النفس فقط ،سمعألنه ال ي   ؛ما يدرك كالم هللافغيره 

 المستعان.
 الجويني؟أبو المعالي طالب: 

 .نعم
اَلمُ -َوَلوأ َلمأ َيُقلأ َذِلَك َلمأ َيُكنأ ِلُموَسى  " ِه السَّ ِليِم َّللاَِّ ِإيَّا -َعَليأ ِتَصاٌص ِبَتكأ َمَعُه َكاَلَمُه اخأ بُّ َتَعاَلى َأسأ ُه. َوالرَّ

ًما َضُروِريًّا، َحتَّى َعِلَم َأنَّ َما َسِمَعُه َكاَلُم َّللاَِّ، َوَأنَّ الَِّذي َكلََّمُه وَ  َعِزيَز، َوَخَلَق َلُه ِعلأ َعاَلِميَن. َناَداُه ُهَو َّللاَُّ الأ  َربُّ الأ
ََقاِصيِص َأنَّ ُموَسى  اَلمُ -َوَقدأ َوَرَد ِفي اْلأ ِه السَّ َمعأُه ِمنأ  -َعَليأ َقاَل: َسِمعأُت َكاَلَم َربِ ي ِبَجِميِع َجَواِرِحي، َوَلمأ َأسأ

َتوأ َوَقدأ َمَضى َهَذا الأَمعأَنى ِفي"  ،ِجَهٍة َواِحَدٍة ِمنأ ِجَهاِتي َبَقَرِة" ُمسأ  ".ًفىالأ
 آلة السمع هي األذن، كما هو معروف.على كل حال 
 .طالب: ......

للعادة، يعني ما فيه أحد سمع  ابإدراك كالم هللا تعالى خرق   -عليه السالم-يقول: بل يجب اختصاص موسى 
ألنه كالم  ؛للعادة، العادة أن كالم هللا ال يسمع عندهم ا، إال موسى، حتى وال جبريل، خرق  -جل وعال-كالم هللا 

نفسي، والكالم النفسي ليس فيه حرف وال صوت يسمع، إنما الخرق للعادة السماع، يعني كمن يطلع على ما في 
 هذا كالم باطل.و للعادة،  االصدر خرق  

 .طالب: .....
الكالبي كالم ما يرون الصوت، شوفوا كل كالمهم مخالف،  موه ،ألنه قال: كالم هللا القديم من أصوات ؛نعم
الشجرة، كما يقول كن ولت ،ل: فهم كالم هللا القديم من أصوات مخلوقة أثبتها هللا تعالى في بعض األجساميقو 

كيف يقول  :، يقولنطبقه عليهيريد أن المعتزلة، من أصوات مخلوقة أثبتها هللا تعالى في بعض األجسام، و 
 اإدراك خلقه هللا تعالى خرق   ،بسمع ما هو اإدراك   -وعالجل -وهو ما فيه أصوات بإدراك، خلق هللا  أصوات

 سمع.ما ي   أنه للعادة، وإال فاألصل في الكالم
ُ َربُّ " ِف الأَجرِ  َأيأ ِب" َأنأ َيا ُموسى ". )ِإنِ ي َأَنا َّللاَّ ِف َحرأ ٍب ِبَحذأ ِضِع َنصأ " ِفي َموأ الأعاَلِميَن( )َأنأ َيا ُموسى( " َأنأ

حَ  رِِه ُسبأ ٌي ِلُرُبوِبيَِّة َغيأ ِفَياِء َّللاَِّ َنفأ َكاَلِم ِمنأ َأصأ ِْلَنَُّه ََل َيِصيُر َرُسوًَل  ؛ََل ِمنأ ُرُسِلهِ  -َعزَّ َوَجلَّ -اَنُه. َوَصاَر ِبَهَذا الأ
ُر ِبَها ِإنََّما كان بعد هذا الكالم َمأ َساَلِة، َواْلأ رِِه ِبالرِ   .ِإَلَّ َبعأَد َأمأ

وتقدم الكالم في هذا في  }َأن َيا ُموَسى{ عطف على ،[ة القصص( سور 31)] َعَصاَك{}َوَأنأ َألأِق قوله تعالى: 
 .النمل وطه

ِبًرا{  {نصب على الحال، وكذلك موضع قوله:  }ُمدأ بأ }َيا ُموَسى َأقأِبلأ َوََل أيًضا.  نصب على الحال }َوَلمأ ُيَعقِ 
} ُث ُكنأ ( سورة القصص31)] َتَخفأ ِجعأ ِإَلى َحيأ َعَلى َيِدِه، َفَقاَل َلُه  ُدرَّاَعَتهُ َت. َفَرَجَع َفَلفَّ ( َقاَل َوهأٌب: ِقيَل َلُه ارأ
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َك َيَدَك؟ َقاَل: ََل  َفُعَك َلفُّ ُ َأنأ ُيِصيَبَك ِبَما ُتَحاِذُر َأَينأ َت ِإنأ َأَراَد َّللاَّ َمَلُك: َأَرَأيأ ٍف.  ،الأ ُت ِمنأ َضعأ َوَلِكنِ ي َضِعيٌف ُخِلقأ
َخَلَها ِفي َفمِ  ِمِنيَن{  الأَحيَِّة َفَعاَدتأ َعًصا َوَكَشَف َيَدُه َفَأدأ  أي مما تحاذر.}ِإنََّك ِمَن اْلأ

ِبَك{قوله تعالى:  ُلكأ َيَدَك ِفي َجيأ  ".[( سورة القصص32)] }اسأ
كر المفسر هناك منافع وفوائد كثيرة في سورة طه، ذَ  اى لكثير من منافعهقد تقدم الكالم في العصا، مستوف  

التي كانت فيها آية من آياته ومعجزة من  -عليه السالم-عن موسى  فضال   للعصا، بالنسبة لسائر الناس،
في سورة طه، في الجزء الحادي عشر مضى  فيمايراجع التفسير فلمعجزاته، فالعصا لها فوائد كثيرة، من أرادها 

 تقدم هذا. (185)صفحة 
 في بعض البالد تتخذ للزينة.طالب: 

 سيما العلماء ة القوم ال يمشون إال بعصا، الليَ مت، وإلى وقت قريب عِ فوائدها تقدو  ،زينةللعلى كل حال، هي 
إال بعصا، وكأنها عالمة على العمل الرسمي يعني في الماضي القريب، صارت عالمة  واألمراء، ال يمشون 

 وانتهى اإلشكال، هذا قرار الفصل، وهذا ،عفي اإلنسان من منصبه سلم العصاأ  على العمل الرسمي، بحيث إذا 
ثم بعد ذلك تساووا الناس كلهم، صاروا يمشون  ،يعني خذ عصاك، إلى وقت قريب ،، خذ وظيفتكقرار االستقالة

 ثم بعد ذلك. هللا المستعان. ،بدون عصا
لإلشعار بأن هذا السيف: ما ذكر من سنن الخطبة أنه تعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يقول الفقهاء: مو 

من الناس، وأن  اصارت ال تعجب كثير  ثم بعد ذلك  ،لمة كانت متداولة بين الفقهاءوهذه الك ،الدين انتشر بالسيف
وأن الناس دخلوا فيه بالغلبة، نعم، هو دين الموافق للفطرة، فالناس الذي لم تجتالهم الشياطين  ،اإلسالم دين قهر

هم من يلزم، وأكثر البلدان ومن ،يدخلون في هذا الدين من غير دعوة، لكن من اجتالتهم الشياطين منهم من يدعى
 إنما فتحت بالسيف.

 .ا: سنة مطلقً طالب
لألعراف مدخل، بحيث إذا عرف اإلنسان بهذه العصا وصحب ما  ابعد أيض  ويمكن  ،وهللا على حسب الحاجة

 األمور تختلف باختالف المقاصد. ،الناس به أو ترفعه عليهممن ازدراء صحبها 
ُلكأ َيَدَك ِفيقوله تعالى:  ِبَك{ }اسأ َك َجَناَحَك ِمَن  .فيه لتقدم القو ،اْلية .[( سورة القصص32)] َجيأ ُممأ ِإَليأ }َواضأ

ُن [ ( سورة القصص32)] الرَّهأِب{ َلِميُّ َوِعيَسى بأ ٌص َوالسُّ ِبًرا ِمَن الرَّهأِب. َوَقَرَأ َحفأ " ُمَتَعلِ َقٌة ِب" َولَّى" َأيأ َولَّى ُمدأ " ِمنأ
ُن َأِبي  ٍرو َوابأ ُن َعاِمٍر والكوفيون إَل حفص ِبَضمِ  الرَّاِء َعمأ َكاِن الأَهاِء. َوَقَرَأ ابأ َحاَق" ِمَن الرَّهأِب" ِبَفتأِح الرَّاِء َوِإسأ ِإسأ

ِم الأَهاِء.  ٍد َوَأُبو َحاِتمٍ و َوَجزأ َتاَرُه َأُبو ُعَبيأ َباُقوَن ِبَفتأِح الرَّاِء َوالأَهاِء. َواخأ ِلِه َتَعاَلى ؛الأ ُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا }وَ : ِلَقوأ َيدأ
ُر َيِدَك َوُشَعاُعَها وكلها لغات وهو بمعنى الخوف، ، ( سورة اْلنبياء[90]) َوَكاُنوا َلَنا َخاِشِعيَن{ َوالأَمعأَنى ِإَذا َهاَلَك َأمأ

. َوِقيَل: َأَمَرُه َّللاَُّ  ِه َتُعدأ َكَما َكاَنتأ َها ِإَليأ ُددأ ِبَك َوارأ ِخلأَها ِفي َجيأ ُف َفَأدأ ُه َخوأ َهُب َعنأ رِِه َفَيذأ  َأنأ َيُضمَّ َيَدُه ِإَلى َصدأ
رِهِ  ِن َعبَّاٍس، َقالَ  ،الأَحيَِّة. َعنأ ُمَجاِهٍد َوَغيأ اُك َعِن ابأ حَّ ٌب  :َوَرَواُه الضَّ ُخُلُه ُرعأ َس ِمنأ َأَحٍد َيدأ ُن َعبَّاٍس: َليأ َفَقاَل ابأ

اَلمُ -َبعأَد ُموَسى  ِه السَّ ُه الرُّعأبُ  ، ُثمَّ -َعَليأ رِِه ِإَلَّ َذَهَب َعنأ ِخُل َيَدُه َفَيَضُعَها َعَلى َصدأ  ."ُيدأ
 الكن اآلية في الجيب، وليست في الصدر، وقد يكون الجيب في الصدر، الجيب في الصدر، سواء كان بارز  

جيوبهم من مثل الجيوب التي كانت موجودة ثم عطلت، يعني كثير من الناس كانت  امثل هذا، وقد يكون خفي  
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الداخل هكذا، يحفظون بها ما يشاؤون مما خف هنا، الجيب هنا، فإذا أدخل يده في جيبه من الزم ذلك أن 

 يضمها إلى صدره.
َعِزيِز " ِد الأ ِن َعبأ َكى َعنأ ُعَمَر بأ ُه َفلأ  -َرِحَمُه َّللاَُّ -َوُيحأ َفَلَتتأ ِمنأ ِه، َفانأ َن َيَديأ ُتُب َبيأ َتُة ِريٍح َفَخِجَل َأنَّ َكاِتًبا َكاَن َيكأ

رِ  ُيفأ َك َجَناَحَك، َولأ ُممأ ِإَليأ َض َفَقاَل َلُه ُعَمُر: ُخذأ َقَلَمَك َواضأ َرأ َكَسَر، َفَقاَم َوَضَرَب ِبَقَلِمِه اْلأ ُعكَ َوانأ َفِإنِ ي َما  ،خأ َروأ
َثَر ِممَّا َسمِ  ِسي. َسِمعأُتَها ِمنأ َأَحٍد َأكأ  ."ىالأَمعأنَ  َوِقيَل:عأُتَها ِمنأ َنفأ

النسخ كذا، وليفرخ، فإني ما سمعتها من أحد أكثر مما سمعتها من في جميع  بالخاء، كذا، وليفرخ يفرخ، معنى ما
نفسي، يستدل بعض العلماء على أن قوم لوط بلغوا الغاية في نزع الحياء، أنهم يأتون في ناديهم المنكر، يعني 

ا يستعملها اإلنسان خفية، وأنه كلما نزع اإلنسان طبقة من في أماكن اجتماعاتهم، وهذه األمور التي يستحيا منه
المكان الذي يختص به،  فتجد اإلنسان في ،هو في طريقه إلى أن يأتي المنكر في ناديهفطبقات جلباب الحياء 

كان في محل قضاء حاجة، أو في غرفته الخاصة به تجده يتصرف كيفما  مستكن فيه سواءبحيث ال يرى، وهو 
وما زالت  ،ثم بعد ذلك إذا خرج خطوة تحفظ عن كثير من األمور ،ومن أصوات وما أشبه ذلك شاء من عري 

إلى المكان القريب منها يتستر،  فة النوم والتي كان فيها شبه عار  بقية األمور على السعة، تجده يطلع من غر 
مثلما يحتشم عند بابه، يعني  ، وفي مجلسه ال يحتشممثال   المجلسبومع ذلك ال يحتشم الحشمة التي يحتشم فيها 

مظهر ال يخرج فيه إلى المسجد بمن السيارة بسرعة يخرج  ئ اشي، يأخذ ئ ايأخذ شي بين الباب والسيارة إذا أراد أن
 .مثال  

شام وهكذا ما شاء، ثم إذا تقدم خطوة زاد االحتصنع فاإلنسان له خصوصياته فتجده في أخص الخصوصيات ي 
ي هو نادي القوم، إذا كان ال يحتشم في هذا النادي فقل عليه السالم، إذا كان ال ذإلى أن يصل المجلس، ال

أو مع  ،مع أهله ،مهنته يستعمل فيلباس البذلة، الذي  ،تجد بعض الناس يأتي إلى المسجد في اللباس ،يستحيي
أكثر ما سمعته من أوالده في بيته، هذا ال شك أنه خلل، ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: هذا الصوت سمعته 

لكن بين الناس ال، ما يمكن، بعض الناس ال يرسل هذا الصوت وال  ه،سمعه من نفس نفسي، صحيح أكثر ما
وال شك أن هذا كمال، ثم بعد ذلك األقرب فاألقرب، وعلى كل حال على اإلنسان أن يحتاط في مثل  ،عند زوجته
 .ويتحشم منها ،هذه األمور

إذا منع من الثوم والبصل  سجد؟فهذا أمر ال يملكه، وماذا عن إرساله في الم ر قصدأما من انفلت منها من غي 
عربي: وله اليقول ابن  ،يمنع من مثل هذا، من باب أولى، لكن إذا احتاج إلى ذلك ولم يستطع الصبر عليه فألن

 مسجد عند الحاجة، إرسال الصوت.إرساله في ال
 .طالب: ......

اإلنسان يضحك ويسخر من شيء يزاوله ال سيما  ،نه خالف المروءة، خالف المروءةهو ما فيه نهي كامل إال أ
 محل سخرية. وهللا اإذا عرف أن اإلنسان مغلوب، أما إذا كان مستهتر  

 ........ طالب:
 ال، ال هؤالء على خالف الفطرة. 

 .عليه؟ ..........هل ينكر  طالب:
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 .اهينكر، ينكر نعم، الفطرة السليمة تأب
  .ء: الجشاطالب

 .ا، لكن ما هو مثل هذا أبد  «كئكف عنا جشا»ير فنجاء األمر بالت ءلجشاا
 ...... طالب:

 لكن هذا عكس الفطرة. ،معروفأشد أشد 
 ........ طالب:

هذا ما يحتاج، هل النهار  يحتاج، ماهذا  ال، ،يعني يحتاج إلى دليل إلى أن يكف ضراطه أمام الناس، ال ؟كيف
مكروه الصوت  أم ال؟، حدث هو حدث على كل حال :، أوال  فمثل هذا ال يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل،

 مكروه من أي شخص فطرته سليمة ال يقبل. ،مكروه الرائحة

َتعِ  ِف. َوَكاَن ُموَسى َيرأ ِرَك ِمَن الأَخوأ ُ َما ِفي َصدأ ِهَب َّللاَّ ِرَك ِلُيذأ ُممأ َيَدَك ِإَلى َصدأ ًفا ِإمَّا ِمنأ آِل دُ َوِقيَل: الأَمعأَنى اضأ  َخوأ
نَ  ِلِه َتَعاَلى ،ِفرأَعوأ ُكوُن، َكَقوأ َجَناِح ُهَو السُّ َمِة{: َوِإمَّا ِمَن الثُّعأَباِن. َوَضمُّ الأ حأ ِفضأ َلُهَما َجَناَح الذُّلِ  ِمَن الرَّ  }َواخأ

ِفضأ َجَناَحَك ِلَمِن اتَّبَ يريد الرفق، وكذلك قوله: ، [( سورة اإلسراء24)] ِمِنيَن{َعَك ِمَن }َواخأ ( سورة 215)] الأُمؤأ
َمَعاِني: الرَّهأبُ ، [الشعراء َجَناِح َعَصاُه. َوَقاَل َبعأُض َأهأِل الأ َفرَّاُء: َأَراَد ِبالأ . َوَقاَل الأ ُفقأ ِبِهمأ َيَر  :َأِي ارأ ُكمُّ ِبُلَغِة ِحمأ الأ

َراِبيٌَّة  ،َوَبِني َحِنيَفةَ  ًئا َوَأَنا آُكُل َفَمََلأُت الكف وأومأتَقاَل ُمَقاِتٌل: َسَأَلتأِني َأعأ فقالت: ها هنا ِفي َرهأِبي. ُتِريُد  ،َشيأ
َراِبيًّا َيُقوُل ِْلَخرَ  : َسِمعأُت َأعأ َمِعيُّ َصأ ُتُه َعِن الرَّهأِب  :ِفي ُكمِ ي. َوَقاَل اْلأ ِطِني َرهأَبَك. َفَسَألأ َفَقاَل: الأُكمُّ، َفَعَلى َهَذا  ،َأعأ

ُكم ِ  :َيُكوُن َمعأَناهُ  َها ِمَن الأ ِرجأ َك َيَدَك َوَأخأ ُممأ ِإَليأ ُلُه: ؛اضأ ِه َوَقوأ ُلكأ َيَدَك ِفي  ِْلَنَُّه َتَناَوَل الأَعَصا َوَيُدُه ِفي ُكمِ  }اسأ
ِبَك{ َنىيدل ، [( سورة القصص32)] َجيأ ُيمأ َيُد الأ َيَسارِ  ؛َعَلى َأنََّها الأ َب َعَلى الأ  ".ذكره القشيري  ،ِْلَنَّ الأَجيأ

على هذا هي في جهة اليسار، المسألة  ا، وما زال االستعمال جاري  ى ر التي في الصدر، في الجهة اليس ،الجيب
 .-عليه السالم-لكن لعل هذا هو المطابق لحال موسى  ،مسألة عرفية

 ...... :طالب
 .بالتجربة واالستنباط، بالتجربة ،ال
َيِد ِإلَ  :ُقلأتُ  " ُروُه ِمنأ َضمِ  الأ ُر. َوَقدأ َمَضى ِفي ُسوَرةِ َوَما َفسَّ دأ ِضُعُه الصَّ َب َموأ ِر َيُدلُّ َعَلى َأنَّ الأَجيأ دأ " "النُّورِ  ى الصَّ

َيرَ  . قالَبَياُنهُ  ُكمُّ ِبُلَغِة ِحمأ : َوِمنأ ِبَدِع التََّفاِسيِر َأنَّ الرَّهأَب الأ َشِريُّ ِطِني ِممَّا ِفي َرهأبِ  :َوَأنَُّهمأ َيُقوُلونَ  ،الزََّمخأ َك، َأعأ
ُتُه ِفي اللَُّغةِ  َف ِصحَّ َت ِشعأِري َكيأ َت ِشعأِري ؟َوَليأ ، ُثمَّ َليأ َتَضى َعَرِبيَُّتُهمأ َثأَباِت الثِ َقاِت الَِّذيَن ُترأ ! َوَهلأ ُسِمَع ِمَن اْلأ

َيةِ  ِقُعُه ِفي اْلأ َف َموأ ِزيِل،  ؟َكيأ ُل َكَساِئِر َكِلَماِت التَّنأ َف َتطأِبيُقُه الأُمَفصَّ هِ -على أن موسى َوَكيأ َما َكاَن  -صلوات َعَليأ
ِن َلَها. َماِنَقًة ِمنأ ُصوٍف ََل ُكمَّيأ ُمَناَجاِة ِإَلَّ ُزرأ َلَة الأ ِه َليأ  َعَليأ

َك  قال القشيري: وقوله: ُممأ ِإَليأ  ".[( سورة القصص32)] َجَناَحَك{}َواضأ
، اتلك الليلة، لكن عليه أن يثبت أيض  لب ما يثبت أن الرهب الكم، ويأتي بلباس يدعيه على موسى في هو يط

 عليه أن يثبت بما يثبت به مثل هذا.
 "قال القشيري: "
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، أنهم ابتدعوا قبل أن يعرفوا النصوص، ثم لما وردت عليهم إشكال المبتدعة ،ال، هو اإلشكال الذي أوقعهم أنهم
سيرت النصوص ال العكس، يعني لو تعلموا  النصوص أولولها وحرفوها على مقتضى بدعهم، فبدعهم هي التي

 القرآن قبل معرفة هذه البدع وقبل الوقوع فيها، ما وقعوا فيها.
َك : قال القشيري: وقوله ُممأ ِإَليأ اْلمن من فزع  يريد اليدين، إن قلنا أراد، [( سورة القصص32)] َجَناَحَك{}َواضأ

َك َجَناَحَك{  :وقيلالثعبان،  ُممأ ِإَليأ َساَلِة. َأيأ }َواضأ َباِء الرِ  َتِعدَّ ِلَتَحمُِّل َأعأ   َشمِ رأ َواسأ
ِمِنيَن{} :ِقيلَ ُقلأُت: َفَعَلى َهَذا  َسُلوَن{}ِإنِ ي ََل َيَخاُف َلَديَّ لقوله تعالى:  ؛أي من المرسلين ِإنََّك ِمَن اْلأ ( 10)] الأُمرأ

ٍر: َفَصاَر َعَلى َهَذا التَّأأوِ  [سورة النمل ُن َبحأ }َفَذاِنَك  بقول إنما صار رسوَلً  :يِل َرُسوًَل بهذا القول. وقيلَقاَل ابأ
َك ِإَلى  بِ  َن{ُبرأَهاَناِن ِمن رَّ  ".[( سورة القصص32)] ِفرأَعوأ

 ؟ من ابن بحر
 .رحمن هو؟ معروف ابن ب
َن َوَمَلِئِه{بقوله:  وقيل إنما صار رسوًَل  بِ َك ِإَلى ِفرأَعوأ َيُد ، ( سورة القصص[32]) }َفَذاِنَك ُبرأَهاَناِن ِمن رَّ والبرهان الأ

لِ  َباُقوَن. َوَرَوى َأُبو ُعَماَرَة َعنأ َأِبي الأَفضأ َفَها الأ ِديِد النُّوِن َوَخفَّ ُن َكِثيٍر ِبَتشأ ِن  َوالأَعَصا َوَقَرَأ ابأ ٍر َعِن ابأ َعنأ َأِبي َبكأ
َياِء. َوَعنأ َأِبي عَ . َكِثيرٍ  ِديِد َوالأ يَك" ِبالتَّشأ ًضا َقالَ " َفَذانِ  ٍرو َأيأ ٍش"  :مأ َياِء. َوُلَغُة ُقَريأ ِفيِف َوالأ ٍل" َفَذاِنيَك" ِبالتَّخأ ُلَغُة ُهَذيأ

َد النُّوَن ِعَوًضا مِ  َسُة َأقأَواٍل: ِقيَل َشدَّ ِليِلِه َخمأ ُن َكِثيٍر. َوِفي َتعأ ٍرو َوابأ اِقَطِة ِفي َفذاِنَك" َكَما َقَرَأ َأُبو َعمأ َِلِف السَّ َن اْلأ
ُذوَفٌة ِلُدُخوِل َأِلِف التَّثأ َذانِ  ِتَداِء، َوَأِلُف َذا َمحأ ٌع ِباَِلبأ ُفوِع، َوُهَو َرفأ َتِفتأ َك الَِّذي ُهَو َتثأِنَيُة َذا الأَمرأ َها، َوَلمأ َيلأ ِنَيِة َعَليأ

نِ  اِكَنيأ ِتَقاِء السَّ ُوَلى ِعَوًضا ِمنَ  ؛ِإَلى الأ َِلُف اْلأ ِديَدِة. وقيل: ِْلَنَّ أصله فذاانك َفُحِذَف اْلأ لتأكيد، التشديد ل النُّوِن الشَّ
َم ِفي َذِلَك.  َخُلوا الالَّ  ِللتَّأأِكيِد َكَما َأدأ

: َوِقيلَ قال  َم َبعأَد نُ  :َمكِ يٌّ َواِحِد َذِلَك، َفَلمَّا َبَنى َأثأَبَت الالَّ َد ِإنََّما َبَناُه َعَلى ُلَغِة َمنأ َقاَل ِفي الأ ِنَيِة، وِن التَّ ِإنَّ َمنأ َشدَّ ثأ
ُل أَ  َوَّ َغَم اْلأ ُل َأنأ ُيدأ َصأ ِل، َواْلأ َوَّ َغاِم الثَّاِني ِفي اْلأ ِم ِإدأ َم ِفي النُّوِن َعَلى ُحكأ َغَم الالَّ َنَع ُثمَّ َأدأ َبًدا ِفي الثَّاِني، ِإَلَّ َأنأ َيمأ

ِعلَُّة الَِّتي  ِل، َوالأ َوَّ َغُم الثَّاِني ِفي اْلأ ُل ِفي الثَّاِني َأنَُّه َلوأ ُفِعَل َذِلَك ِمنأ َذِلَك ِعلٌَّة َفُيدأ َوَّ َغَم اْلأ َمَنَعتأ ِفي َهَذا َأنأ ُيدأ
َدةٌ  ِضِع النُّوِن الَِّتي َتُدلُّ َعَلى التَّثأِنَيِة ََلٌم ُمَشدَّ ِل ِلَذِلَك،  ،َلَصاَر ِفي َموأ َوَّ ِغَم الثَّاِني ِفي اْلأ ُظ التَّثأِنَيِة َفُأدأ َفَيَتَغيَُّر َلفأ

َل النُّونِ َفَصا ُم َقبأ َدًة. وقد قيل: إنه لما تنأ في َذِلَك ُأثأِبَت الالَّ  ."َر ُنوًنا ُمَشدَّ
أو  ،أو الثاني ،إذا وجد حرفان متماثالن وحذف أحدهما لتوالي األمثال فالخالف معروف، هل يحذف األول

صلها إقوامة أوإمامة، قالوا:  ،إقامة، وإجازة أو يحذف األصل ويبقى الفرع، فمثال   ،يحذف الفرع، ويبقى األصل
والثاني عند  ،لى المثالن فحذف األول عند سيبويه، فتوااوإجوازة، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها فقلبت ألف  

، اأن يدغم األول في الثاني أبد   :واألصل ،ما يتفقون على أن المحذوف األول أو الثاني كما يقول هنا ،الكسائي
ل هذا ال يتفق عليه المهم أنهما حرفان متماثالن أدغم أحدهما في مثسابق، اللى الكالم ع، أو يحذف أحدهما

في الثاني، هما حرفان متماثالن،  ااألصل أن يدغم األول أبد   ؟الثاني، فما أدري كيف يدغم األول في الثاني
ول في الثاني، وما المانع أدغم األ :والحرف المشدد عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، فكيف نقول
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وأردنا إدغام أحدهما في الثاني، يرتدد،  ،إذا اجتمع عندنا حرفان متماثالن ؟أن يكون الثاني هو المدغم في األول
 ؟غم في الثانيندمن يرتدد يرتد، أيهما  بدال   :يرتد، أردنا أن نقول

ضع فيما لو أدغم الثاني في األول؟ فما فيه هل يختلف الو  :في الثاني، يعني ااألصل أن يدغم األول أبد   :يقول 
 فرق، هل فيه حقيقة، فائدة عملية من هذا؟ 

والعلة التي منعت في هذا أن يدغم األول في الثاني،  ،نقول: إال أن يمنع من ذلك علة، فيدغم الثاني في األول
ه علة، لكن إذا أدغم حرف ليس ولن يمنع من ،هذا ما فيه أدنى إشكال ،يرتدد ويرتد :ن مثلين مثليحرف اإذا كان

دغمت في التي يليها، هل ينطق ، مثل تاء االفتعال، تاء االفتعال إذا أ  متقاربان ماللثاني الذي يليه إنما ه مثيال  
، الطاء األولى أصلها تاء، فأدغمت في ، اضطراب، افتعال، اضطراد مثال  اضطراد مثال   ؟بالتاء أو بالذي يليها

 ها طاء  ناما أنطق ها تاء  نااألول ألنطقفي الثاني  نالو أدغمألنه  ؛نطق بالطاء ال ينطق بالتاءي حتى ؟لماذاالثاني 
غير مثلين إنما هما متقاربان مما يدغم أحدهما في اآلخر نعم، يأتي كالمه، وإال  اكان مشددة، ففي مثل هذا إذا

 إذا كانا مثلين فال إشكال في أن ندغم األول وندغم الثاني.
َغاِم َفَصاَر ُنوًنا  ىفايل: إنه لما تنوقد ق " دأ ُل ِفي الثَّاِني َعَلى ُأُصوُل اإلِأ َوَّ ِغَم اْلأ َل النُّوِن ُثمَّ ُأدأ ُم َقبأ َذِلَك ُأثأِبَت الالَّ

نَ  ًقا َبيأ َدتأ َفرأ َدًة. َوِقيَل: ُشدِ  َن الظاهر التي تسقط إلُمَشدَّ َن ِْلَنَّ َذاِن ََل ُيَضا ؛ضافة ُنوَنهُ َها َوَبيأ ِق َبيأ َفرأ ُف. َوِقيَل: ِللأ
ِديِد النُّونِ  ِعلَُّة ِفي َتشأ َنَها. َوَكَذِلَك الأ ُمَتَمكِ ِن َوَبيأ ِم الأ  ."اَِلسأ

والمتمكن األمكن كما يقولون المصروف، والمتمكن غير األمكن هو  ،وغير المتمكن المبني ،المتمكن المعرب
 الممنوع من الصرف.

ِعلَُّة ِفي " َف َوَكَذِلَك الأ ٍرو َهَذا الأَحرأ َتصَّ َأُبو َعمأ ٍرو: ِإنََّما اخأ ". َقاَل َأُبو َعمأ " َو" َهَذانِ  ِديِد النُّوِن ِفي" اللََّذانِ  َتشأ
ِسِه لقلة حروفه فقرأه ِبالتَّثأِقيِل. َوَمنأ َقَرَأ" ِديِد ُدوَن ُكلِ  َتثأِنَيٍة ِمنأ ِجنأ   .ِبالتَّشأ

ومن  ؟من األول ؟غيره، أو أبو عمرو القائل، هو أبو عمرو المختصص، أبو عمرو القائل هو أبو عمرو المخت
غير  لكن إذا لم نجد قائال   ه،على سبيل التجريد، األصل أنه غير  ،وال يمكن أن يكون األول هو الثاني ؟الثاني

 يتحدث عنه. المتكلم من نفسه شخص  أبي عمرو المختص فيجوز، على سبيل التجريد، بأن يجرد ا
وسعد جالس" سعد هو  ارهط   ىأعط -عليه الصالة والسالم-عن سعد بن أبي وقاص أن النبي  ،حفي الصحي

يتحدث عنه، وال مانع من أن يكون أبو عمرو  ا؟ هو األول، لكن هذا تجريد يجرد من نفسه شخص  أم ال األول
 هو الثاني، لكن إن وقفنا على غيره فهو الثاني.

  عمرو بن العالء؟ اما يكون أبطالب: 
  .لكن القائل ،قارئ الثاني بال شك هو المختص، هو المختصالهو 

 القارئ؟اْلول طالب: 
 كما قرأ أبو عمرو وابن كثير، لكن من أبو عمرو القائل؟، قراءتهمرت و نعم، أبو عمرو القارئ، 

َدُه" َفذَ  َوَمنأ َقَرَأ:" ُل ِعنأ َصأ ِفيِف النُّوِن َفاْلأ ِديدِ " َفَذاِنيَك" ِبَياٍء َمَع َتخأ َك" ِبالتَّشأ َدَل ِمَن النُّوِن الثَّاِنَيِة َياءً  ،انِ   ؛َفَأبأ
اَلُه ِفي ََل َأَملُّهُ  ِعيِف، َكَما َقاُلوا: ََل َأمأ ِديَدِة  ،َكَراِهَيَة التَّضأ َم الثَّاِنَيَة َأِلًفا. َوَمنأ َقَرَأ ِبَياٍء َبعأَد النُّوِن الشَّ َدُلوا الالَّ َفَأبأ

ُهُه َأنَّهُ  َياُء. َفَوجأ َها الأ َرَة النُّوِن َفَتَولََّدتأ َعنأ َبَع َكسأ  َأشأ
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ًءاقوله تعالى:  ُه َمِعَي ِردأ ِسلأ نُ  {}َفَأرأ ُء الأَعوأ دأ ُتُه. َوالرِ  َدأأُتُه َأيأ َأَعنأ َتقٌّ ِمنأ َأرأ اِعُر: ،َيعأِني ُمِعيًنا ُمشأ  َقاَل الشَّ

 
ِئي ... َوَخيأ  َرَم َكاَن ِردأ   ُر النَّاِس ِفي ُقلٍ  َوَمالِ َأَلمأ َتَر َأنَّ َأصأ

َزُه تَ قال  اُه َأيأ َأَعاَنُه، َوَتَرَك َهمأ َدَأُه َوَردَّ اُس: َوَقدأ َأرأ ِفيًفا. َوِبِه َقَرَأ َناِفعٌ النَّحَّ  ."خأ
 .قتيال   اإذا كان أرداه، أرداه صريع   ،يعني يختلف المعنى أردأه ورداه، غير أرداه 

ِلِهمأ َوُهوَ  ،َوِبِه َقَرَأ َناِفعٌ  " ِز ِمنأ َقوأ ُك الأَهمأ : َوَيُجوُز َأنأ َيُكوَن َترأ َدِويُّ ُموِز. َقاَل الأَمهأ ِماَئِة  : ِبَمعأَنى الأَمهأ َدى َعَلى الأ َأرأ
َها  ."َأيأ َزاَد َعَليأ

 .يعني زاد ،أردى وأربى بمعنى واحد 
 لشاعر:وأنشد قول ا ،وكأن المعنى أرسله معي زيادة في تصديقي، قاله مسلم بن جندب

ِب َقدأ أَ  َمُر َخطِ يًّا َكَأنَّ ُكُعوَبُه ... َنَوى الأَقسأ رِ َوَأسأ َدى ِذَراًعا َعَلى الأَعشأ  رأ
َحاحِ  َهِريُّ ِفي الصِ  َنِويُّ َوالأَجوأ َشَدُه الأَغزأ َدى. َوَأنأ َت: َقدأ َأرأ َبيأ ِديُّ َهَذا الأ َماَورأ َشَد الأ َمى،َقدأ  :َكَذا َأنأ ُب َقاَل: َوالأَقسأ  َأرأ

ٌر َياِبٌس َيَتَفتَُّت في الفم صلب النواة. قال ُب َتمأ لأُب، َوالأَقسأ قال الجوهري: .. مر البيت.س، وأا: يصف رمحً الصُّ
 "ردء الشيء يردء ردءة فهو رديء أي فاسد، وأردأته أفسدته

 ع من الصرف.ألنه ممنو  ؛مجرور بالفتحة ،ةنعم مجرور برب المحذوفة وعالمة جره الفتح ،إعراب أسمر وأسمر
ُن. َقالَ  ًءا َوُهَو الأَعوأ ُت َلُه ِردأ ِسي َأيأ ُكنأ َدأأُتُه ِبَنفأ ُتُه، َتُقوُل: َأرأ ًضا ِبَمعأَنى َأَعنأ َدأأُتُه َأيأ ُ  َوَأرأ ُه َمِعَي : }َتَعاَلىَّللاَّ ِسلأ َفَأرأ

ًءا  ُقِني{ِردأ اُس: َوَقدأ َحَكى َرَدأأ ، [( سورة القصص34)] ُيَصدِ  ًءاَقاَل النَّحَّ َداُء. َوَقَرَأ َعاِصٌم  ،ُتُه: ِردأ ٍء َأرأ ُع ِردأ َوَجمأ
َزةُ  َعاِء.: َوَحمأ ِتَياُر َأِبي َحاِتٍم َعَلى َجَواِب الدُّ َباُقوَن، َوُهَو اخأ ِع. َوَجَزَم الأ فأ ُقِني" ِبالرَّ  "" ُيَصدِ 

هذا  ،يصدقنيإن ترسله  :أي جواب الطلب، أرسله يصدقني، جواب الطلب مجزوم، أو يجزم بشرط مقدر
 يرثني، الذي تقدم. :مثل ،ومن قرأه بالرفع ،األصل

ًقا َحاَلةَ " ًءا ُمَصدِ  ُه ِردأ ِسلأ ُه" َأيأ َأرأ ِسلأ ٍد َعَلى الأَحاِل ِمَن الأَهاِء ِفي" َفَأرأ َع َأُبو ُعَبيأ فأ َتاَر الرَّ ِلهِ َواخأ ِديِق، َكَقوأ :  التَّصأ
َما َن السَّ َنا َمآِئَدًة مِ   "أي كائنة.، [( سورة المائدة114)] َتُكوُن{ء }َأنِزلأ َعَليأ
 يرْثني. :، ما قال[( سورة مريم6-5)] َيِرُثِني{}َفَهبأ ِلي ِمن لَُّدنَك َوِليًّا * 

ًءا: ويجوز أن يكون صفة لقوله ،إلى اَلستقبالحال صرف  ( سورة 34)] ُيَكذِ ُبوِن{ِإنِ ي َأَخاُف َأن { }}ِردأ
َقُهوَن َعنِ ي، َف" )قاَل( هللا عز وجل لهِإَذا َلمأ َيُكنأ لِ ، [القصص }َسَنُشدُّ : ي َوِزيٌر َوََل ُمِعيٌن، ِْلَنَُّهمأ ََل َيَكاُدوَن َيفأ

ِثيلٌ ، [( سورة القصص35)] ِبَأِخيَك{َعُضَدَك  يَك ِبِه، َوَهَذا َتمأ َيِد ِبالأَعُضِد. َقاَل  ؛َأيأ ُنَقوِ   َطَرَفُة:ِْلَنَّ ُقوََّة الأ
ُتُم ِبَيٍد ... ِإَلَّ  لبيني َبِني  َستأ َلَها َعُضدُ َلسأ   َيًدا َليأ

ُ ِفي  ِه: َفتَّ َّللاَّ ُ َعُضَدَك. َوِفي ِضدِ  ِر: َشدَّ َّللاَّ َعُل َلُكَما  ،َعُضِدكَ َوُيَقاُل ِفي ُدَعاِء الأَخيأ ( سورة 35)] ُسلأَطاًنا{}َوَنجأ
ُكَما{}َفاَل َيِصُلوَن  ،ا، أي حجة وبرهانً [القصص أي تمتنعان منهم  }ِبآَياِتَنا{ باْلذى،، [( سورة القصص35)] ِإَليأ
ِديرُ بآياتنا ِديٌم َوَتأأِخيٌر. َوِقيَل: التَّقأ َكاَلِم َتقأ ُكما" َوَيُكوُن ِفي الأ }َأنُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما  :" َفَيُجوُز َأنأ ُيوَقَف َعَلى" ِإَليأ

َغاِلُبوَن{  قاله اْلخفش والطبري. ،بآياتنا الأ
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ُتَما َغاِلَباِن ِبآَياِتَناَقا َر َأنأ ُصوِل، ِإَلَّ َأنأ ُيَقدَّ َلِة َعَلى الأَموأ ِديُم الصِ  : َوِفي َهَذا َتقأ َدِويُّ ُتَما َوَمِن اتََّبَعُكَما  َل الأَمهأ َأنأ
َغاِلُبونَ   معجزاته.. َوَعَنى باْليات سائر الأ

 .على محمد اللهم صل ِ 
 


